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STIFTELSEN FRAMBU 

 
Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 

 
8. oktober 2020 

 
 
Møtende styremedlemmer: 
Kjetil Ørbeck (styreleder), Anne Lise Høyland, Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. 
Mohr og Monica Andresen.  
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør), Linda Stensnes (referent).  
 
Tid:  kl. 10.00 – 14.15 
Sted:  ble gjennomført som et videomøte.  
 
 
Sak 22/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 23/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2020 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 16. juni 2020. Det kom ingen merknader til protokollen innen 
merknadsfristen 3. juli 2020.  
 
Vedtak: Protokollen godkjennes, og sendes til digital signering via Digipost.  

 
Sak 24/20 Økonomirapport 2. tertial 2020 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Økonomirapport 2. tertial 2020.   
  
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Sak 25/20 Renovering av badeanlegget på Frambu (vedtakssak) 
 Saksgrunnlag: Renovering av badeanlegget på Frambu, med kalkyler og 

totalentreprisegrunnlag fra Asplan Viak AS.   
 

Vedtak: Frambus administrasjon setter i gang prosessen med å renovere 
svømmebassenget, i samsvar med de framlagte planer. Samtidig anbefaler styret at 
det innhentes et overslag på hvor mye det koster å oppgradere garderobe og 
dusjanlegget. 

 
Sak 26/20 Prosess med endring av NKSDs tjenesteprofil og målgrupper (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Prosess med endring av NKSDs tjenesteprofil og målgrupper, med 
vedlegg.  



	

	2	

 
Sak 27/20 Innspill til budsjett og NKSD virksomhetsplan 2021 (drøftingssak) 

Saksframlegg: Innspill til budsjett og virksomhetsplan 2021 
 

Sak 28/20 Skal Frambu bli medlem av Helseklyngen? (Vedtakssak) 
Saksgrunnlag: Skal Frambu bli medlem av Helseklyngen? 
 
Vedtak: Styret vurderer at medlemskap i Helseklyngen kan være interessant for 
Frambu. Som del av et større nettverk av ideelle organisasjoner som leverer 
helsetjenester til det offentlige vil Frambu kunne lære og utvikle seg videre som 
helseinstitusjon, noe som også vil kunne komme den nasjonale 
kompetansetjenesten til gode.  
 
Før Frambu eventuelt blir medlem av Helseklyngen, ønsker styret en bekreftelse på 
at brukernes interesser er godt nok ivaretatt, både på sentralt (i Helseklyngens styre) 
og de enkelte medlemsinstitusjonene. Det er i første omgang aktuelt å prøve ut 
medlemskap i ett år.  
 
På bakgrunn av dette ber styret Frambus administrasjon gå i dialog med styreleder 
og daglig leder i Helseklyngen og formidle styrets synspunkter, før prosessen med 
tanke på medlemskap eventuelt videreføres.  
 
Endelig beslutning tas på styremøtet i desember 2020.  

 
Sak 29/20 Oppstart av Leve NÅ-enheten (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Muntlig orientering ved prosjektleder 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 
Sak 30/20 Diverse orienteringssaker 

a. Statsbudsjettet 2021 (legges fram 7. oktober 2021) 
b. Faglig virksomhet fram til 1. oktober (muntlig orientering ved direktør) 
c. Frambus tjenester retta mot personer og familier med minoritetsbakgrunn 

(muntlig orientering ved direktør) 
d. Status studietilbudet Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser (muntlig 

orientering ved direktør) 
e. Innspill fra styret til NKSDs brukerrepresentantsamling 16. – 17. november 2020 

(muntlig orientering ved direktør) 
f. Fra styremøte 16. juni 2020: Styret ba om en oversikt over store avvik til hvert 

styremøte (muntlig orientering ved direktøren).  
g. Sykefraværsstatistikk per 31. august 2020 (vedlagt).  
 
Vedtak: Styret tar 30/20a-g til orientering. 
 

Sak 31/20 Neste styremøte 
Neste styremøte blir 3. desember 2020 kl. 12.00 – 16.00. Tradisjonelt har 
desembermøtet vært avslutta med middag. Dersom smittesituasjonen tillater fysisk 
styremøte, vil det også bli middag. Administrasjonen kommer tilbake til dette medio 
november.  

 
Sak 32/20 Eventuelt 
  Ingen saker.       


